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Analityka biznesowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPASS.MI2C.2951.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Szymon Szewrański

Pozostali prowadzący Szymon Szewrański, Grzegorz Chrobak, Alina Kulczyk-Dynowska

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania analiz rynkowych i prezentacji
informacji gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi analityki biznesowej
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Ma wiedzę o metodach analiz biznesowych. Zna
innowacyjne narzędzia analityki biznesowej. GP_P7S_WK18

Prezentacja, Wykonanie
ćwiczeń, Studium
przypadku

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi posługiwać się narzędziami analityki
biznesowej w analizie i prezentacji danych
gospodarczych.

GP_P7S_UW06,
GP_P7S_UW08

Prezentacja, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do krytycznej oceny jakości danych
źródłowych oraz formułowania wniosków w oparciu
o analizy danych.

GP_P7S_KK01 Wykonanie ćwiczeń,
Studium przypadku

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie projektu 30

Konsultacje 5

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Systemy Bussiness Intelligence. Zarządzanie informacją biznesową. Mapowanie i
modelowanie procesów. Analiza strategiczna w opraciu o dane. Wybrane metody
analiz danych rynkowych. Kluczowe wskaźniki efektywości (KPI). Analiza
wskaźnikowa przedsiebiorstwa. Ocena projektu inwestycyjnego. Analiza
rentowności. Analiza zjawisk rynkowych w czasie. Raporty i dashboardy. 

Wykład

2.
Opracowanie dashboradów analitycznych na potrzeby analiz biznesowych z
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi BI. Przeprowadzenie analiz i
raportowanie.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia, blended learning

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Prezentacja, Studium przypadku 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Prezentacja, Wykonanie ćwiczeń 50%

Dodatkowy opis

Możliwość nauczania hybrydowego.

Literatura
Obowiązkowa

Surma, Jerzy (2020): Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych. Wydanie I, 4 dodruk. Warszawa:1.
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Provost, Foster; Fawcett, Tom; Sielicki, Leszek (2019): Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych2.
decyzji. Gliwice: Wydawnictwo Helion - Onepress.
Parmenter, David; Sielicki, Leszek (op. 2016): Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie.3.
Gliwice: Helion (Onepress Power).
Makowski, Michał (2019): Gromadzenie i analiza danych rynkowych w praktyce. Wydanie I, dodruk. Warszawa: CeDeWu.4.
Jantoń-Drozdowska, Elżbieta; Mikołajewicz-Woźniak, Alicja (2017): Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania5.
przedsiębiorstwem. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Seria Prawo / Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 206).

Dodatkowa

Rószkiewicz, Małgorzata (2013): Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza.1.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (Metodologia).
Grant, Robert M.; Kułaczkowski, Jakub (op. 2016): Współczesna analiza strategii. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste.2.



4 / 4

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P7S_KK01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz samodzielnego jej uzupełniania i
rozwijania umiejętności, rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny, w tym potrzeby konsultacji
eksperckich

GP_P7S_UW06
Absolwent potrafi dokonać wykładni przepisów prawa w oparciu o prawo stanowione i orzecznictwo,
sporządzić pisma procesowe w ramach postępowania administracyjnego, korzystać z rejestru danych
osobowych oraz przetwarzać te dane, tworzyć bazę danych o nieruchomościach; ocenić podstawowe
instrumenty finansowe, odczytać sprawozdania finansowe.

GP_P7S_UW08
Absolwent potrafi analizować zjawiska środowiskowe, przestrzenne i społeczne, rozumiejąc wielowątkowy
wymiar gospodarki przestrzennej, dobierając odpowiednie metody, techniki i narzędzia oraz
automatyzować procesy analityczne wykorzystując różnorodne zbiory danych.

GP_P7S_WK18
Absolwent zna i rozumie podstawowe instrumenty finansowe, a także istotę i cele banku w gospodarce
rynkowej, zasady finansowania inwestycji w nieruchomościach oraz podstawy rachunkowości oraz
narzędzia analityki biznesowej wykorzystywane w analizach społeczno-gospodarczych.


